Πρόγραµµα Συντήρησης BASIC
Το CitisSafe αναλαµβάνει τον περιοδικό έλεγχο και την
συντήρηση του συστήµατος ασφαλείας, έτσι ώστε το σύστηµα
να λειτουργεί οµαλά χωρίς ψευδείς συναγερµούς ή άλλες
δυσλειτουργίες.

Αναγκαία η ολοκληρωµένη προληπτική συντήρηση
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Απαραίτητη για την σωστή λειτουργία του συστήµατος ασφαλείας
που έχετε επιλέξει είναι η συντήρησή του. Σκόνη, υγρασία, διακυµάνσεις στην παροχή ισχύος, ποντίκια, έντοµα ή ζωύφια και πολλά
άλλα είναι παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθµό ετοιµότητας του.
Επιλέξτε την προληπτική τους συντήρηση για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις. Οι επισκέψεις στον χώρο σας (ανάλογα µε το µέγεθος, τον αριθµό των διαφορετικών συστηµάτων σας και τις συνθήκες του περιβάλλοντος σας) εξασφαλίζουν την άρτια και αδιάλειπτη
λειτουργία του συνολικού εξοπλισµού.
Φθαρµένες µαγνητικές επαφές και εξαντληµένες µπαταρίες του
κέντρου συναγερµού και της σειρήνας, είναι τα µέρη του συστήµατος συναγερµού σπιτιού ή επαγγελµατικού χώρου που χρειάζονται
τακτικό έλεγχο και αντικατάσταση. Κατά την επίσκεψή µας, θα
κάνουµε έλεγχο του συστήµατος και θα σας προτείνουµε την αντικατάσταση µπαταριών, την αλλαγή επαφών και επισκευή άλλου εξαρτήµατος ή µικρο-υλικών που είναι αναγκαίο.

Το πρόγραµµα συντήρησης CitisSafe BASIC
που πραγµατοποιείται από τα στελέχη µας
περιλαµβάνει:
Ετήσια Ολοκληρωµένη Συντήρηση
Ετήσιο Τεχνικό Έλεγχο του Συστήµατος
∆ωρεάν Επισκευή µικρο-υλικών που χάλασαν
Αντικατάσταση εξαντληµένων Μπαταριών
Γενικό Αναλυτικό Έλεγχο καλής λειτουργίας
Επισκέψεις εξειδικευµένου Τεχνικού (2/έτος)
Έλεγχο λειτουργίας µαγνητικών επαφών
Έλεγχο λειτουργίας καµερών
Έλεγχο λειτουργίας καταγραφικού
Έλεγχο λειτουργίας σειρήνας
Αλλαγές Προγραµµατισµών Συστήµατος
Αναφορά Ελέγχων µε Προτάσεις
Σας παρέχουµε ΕΚΠΤΩΣΗ 10% στο πρόγραµµα συντήρησης CitisSafe BASIC εάν έχετε
επιλέξει το 24-ωρο Κέντρο Λήψης Σηµάτων
(Κ.Λ.Σ.) του Οµίλου µας.

Εµπιστευθείτε µας για την σωστή συντήρηση των συστηµάτων ασφαλείας σας.
Επικοινωνήστε µαζί µας για να προσδιορίσουµε µαζί σας τις ανάγκες σας και το ολοκληρωµένο πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης που σας ταιριάζει. Μπορείτε µε χαµηλό κόστος να αυξήσετε την διάρκεια της επένδυσης σας στο χρόνο εµποδίζοντας την
γήρανση της.

